
الطشئ السربغئ
5الصف       االبتدائي

العام الدراسي

أكتوبر مقترح النماذج االسترشادية لشهر 

٢٠٢٢-٢٠٢٣



الصف الخامس االبتدائي 1

نموذج )١(

أوًل: )النص المعلوماتي(: اقرأ، ثم أجب:
»االختالف بين الناس سنة في هذه الحياة فطرنا هللا عليها، وعلى الرغم من اختالف الناس في اللون، واللغة، والثقافة، 
والصفات، واالهتمامات، فإنهم يشكلون وحدة واحدة في المجتمع؛ ألن اختالفهم يحقق مبدأ التكامل بينهم، فهم كاألعضاء 
المتعددة في الجسد الواحد، وكاإلخوة في العائلة الواحدة. وكل إنسان يشعر بمسئوليت�ه تجاه إخوانه مهما اختلفوا عنه، فهو 

يقبلهم ويسعى إلى نفعهم، ومحو األذى من طريقهم«.

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)منح - خلق - أهدى - أبدع( - مرادف »فطر« : .......................                                

)ب( اذكر بعَض أوجِه االختالِف بنَي الناِس. ..............................................

)جـ( ما املبدأ الذي حيققه االختالف بني الناس؟ ..............................................
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: )القصة القصيرة(: اقرأ، ثم أجب:
»صاح أحمد بأعلى صوته قائاًل لصديقه أسامة: حصلت على المركز األول في مسابقة التمثي�ل يا رفيقي؛ هذا بفضل 
تشجيعك لي عَلى االشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب، لقد كنت متأرجح الرأي بيَن المشاركة وعدم المشاركة، هل 
تت�ذكر حين جلسنا نتسامر مًعا، وأقنعتني بالمشاركة؟ في ذلك الوقت لم أكن أعرف أن لديَّ موهبة التمثي�ل، أنا لن أنسى 

حين قلت لي: كل شخص لديه موهبة، وعليه أن يكتشفها«.

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)غاضب - متردد - منزعج - شارد( - مرادف »متأرجح« : ..............................................                

)ب( ما املركز الذي حصل عليه أحمد يف مسابقة التمثي�ل؟ ..............................................

)جـ( بماذا تنصح صديقك الذي يقول: »ليس لديَّ أية مهارة«؟ ..............................................

ثالًثا: األساليب والتراكيب:
) أ ( أكمل بما هَو مطلوٌب بيَن القوسيِن:

»اسٌم موصوٌل« – الفالُح هو ....................... يزرُع األرَض.               

)ب( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)الضمة - الواو - األلف - الكسرة( - يتميز الناجحون بالمهارة واإلبداع. عالمة رفع الفاعل: .......................      



الصف الخامس االبتدائي 2

)جـ( صوب ما تحته خط:

- رأيت الفتاة الذي فازت ببطولة السباحة. ............................................................................................

رابًعا: التعبير الكتابي:

- اقرِأ السريَة الذاتي�َة اآلتي�َة، ثم أجْب عن األسئلة:
»أنا فريدُة، طفلٌة صغيرٌة، ُوِلْدُت عاَم 2012م في منطقِة المهندسيَن بمحافظِة الجيزة، فرَح أبي وأمي كثيًرا بقُدومي؛ فقاَما 
ي  بعمِل لوحٍة جميلٍة لي، ووضَعاَها على الحائِط فوَق سريِري. تتكوُن أسرتي من أربعِة أفراٍد، هم: أبي، وأمي، وأختي األكبُر منِّ
ًما، وتعمُل أمي طبيب�ًة. عندَما كنُت صغيرًة دَخْلُت إلى الحضانِة مَع ابن�ِة خالتي في الشارِع المجاوِر،  خديجُة، وأَنا. يعمُل أبي معلِّ
وبعَد ذلَك التحْقُت بمدرسِة األضواِء الخاصَة. أحبُّ الموادَّ الدراسيَة، وخاصًة اللغُة العربي�ُة، ومْن هواياتي القراءُة والرسُم. 

أحلُم أْن أكوَن طبيب�ًة في المستقبِل؛ لذلَك سوف أجتهُد في مذاكرتي؛ كْي أحقَق هذا الحلَم«.

) أ ( اسُم الشخصية: ................................................................................................................

)ب( رحلُتها الدراسية: ..............................................................................................................

)جـ( هوايُتها: ..............................................................................................................................

) د ( حلُمها: .................................................................................................................................

خامًسا: اإلمالء:
- اكتْب ما يملى عليك.

................................................................................................................................................................................................................................

: سادًسا: الخطُّ
ر عِن القدرِة على تحقيِق النجاِح. - اكتْب بخطِّ النسِخ جملًة تعبِّ

................................................................................................................................................................................................................................
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نموذج )٢(

أوًل: )النص المعلوماتي(: اقرأ، ثم أجب:
»َمنَّ هللا - تعالى - على عباده بنعم كثيرة، قد تتب�اين هذه النعم من إنسان إلى آخر؛ حيث يتفرد بها كل إنسان عن غيره؛ 
لذا على كل إنسان أن يرضى بقدره، وأن ينشغل بنفسه، ويعمل على تحسين مهاراته؛ ألن كل إنسان لديه مميزات ونعم 
مختلفة عن غيره أنعم هللا بها عليه، فاإلنسان الذي ينشغل بغيره ُيضيع الوقت بدون فائدة، وال يصل إلى وجهته مهما طال 
الزمان، والذي يرضى بحاله ويهتم بذاته ويحمد هللا على ما رزقه به من مواهب وعقل؛ تجده يصل إلى أعلى المناصب ويكن 

محموًدا في مجتمعه«.

ا بيَن القوسيِن: ) أ ( اختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)يفوز - يتميز - يشتهر - ينجح( - مرادف »يتفرد« : ................................................           

)ب( ما النفع الذي يعود عَلى َمن يرىض حباله ويهتم بذاته؟ ................................................

ن مهاراِتَك تسعد يف حياِتَك«. ما رأيك يف هذه املقولة؟ ولماذا؟ ................................................ )جـ( »حسِّ
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: )القصة القصيرة(: اقرأ، ثم أجب:
ــا  »ذات صبــاح طــارت نحلــة فــوق أشــجار الغابــة، وقالــت فــي نفســها: لمــاذا ال أشــبه هــذه الحيوانــات؟ فأنــا لســت أســًدا قويًّ
ــا  ــ�اء طيرانه ــي أثن ــاط. وف ــعرت باإلحب ــا ش ــط، وهن ــل فق ــ�اج العس ــى إنت ــر عل ــة، ودوري يقتص ــة طويل ــا، أو زراف ــاًل ضخًم أو في
تجــاوزت النحلــة الغابــة، ورأت مصنًعــا يحــول العســل الــذي ينتجــه النحــل إلــى دواء لعــالج األمــراض؛ فأدركــت أن لهــا دوًرا 

ــا فــي الحيــاة، وأن هللا قــد فطــر الكائنــ�ات مختلفــة؛ لتتكامــل«. مهمًّ

ا بيَن القوسيِن: ) أ ( اختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
)الغضب - اليأس - الفشل - األلم( - مرادف »اإلحباط« : ................................................                

)ب( لماذا شعرت النحلة باإلحباط؟ ................................................

ا يف احلياة؟................................................ )جـ( كيف عرفت النحلة أن لها دوًرا مهمًّ
................................................................................................................................................................................................................................

ثالًثا: األساليب والتراكيب:
) أ ( أكمل بما هَو مطلوٌب بيَن القوسيِن:

)مفعوٌل به عالمُة نصبه الفتحُة( – شرَح المعلُم .......................                              
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ى مرًة، وللجمِع مرًة أخرى: )ب( اجعِل الجملَة التاليَة للمثنَّ

- هذا هو  المهندس الذي يخطط المشروع. .................................................................................................................................

ْب ما تحَته خطٌّ في الجملِة التاليِة: )جـ( صوِّ

- »يحمي الجنديُّ وطَنه«. »يحمي« فعٌل ماٍض. .................................................................................................................................

رابًعا: التعبير الكتابي:

، ثمَّ أجْب:
ْ
- اقرأ

-  صديٌق لَك يقوُم بإعداِد نموذِج استقصاٍء لمساعدِة والِده الذي سيفتتُح مالهَي لألطفاِل والكباِر، ساعْده لُيكَمل أسئلَة 
االستقصاِء التاليَة:

)دائًما - أحياًنا - أبًدا( • هْل تحبُّ األلعاَب البسيطَة والعاديَة؟                                                    

)دائًما - أحياًنا - أبًدا( ي؟                                  َحدِّ • هْل لدْيَك الجرأُة لتجربِة ألعاِب المغامرِة والتَّ

)دائًما - أحياًنا - أبًدا( ُل األلعاَب الجماعيَة على الفرديِة؟                                              • هْل ُتفضِّ

)دائًما - أحياًنا - أبًدا( • هُل وجوُد أصدقاِئَك معَك في المالهي ُيشعُرَك بمزيٍد مَن السعادِة؟              

............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

خامًسا: اإلمالء:
- اكتْب ما يملى عليك.

................................................................................................................................................................................................................................

: سادًسا: الخطُّ
ُر عْن أهميِة الوقِت. - اكتْب بخطِّ النسِخ جملًة تعبِّ

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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نموذج )3(

أوًل: )النص المعلوماتي(: اقرأ، ثم أجب:
»كيف أكتشف موهبتي؟ كل اكتشاف يب�دأ بسؤال؛ فاسأل نفسك: ماذا أحب أن أفعل؟ ما الذي أستمتع بفعله؟ فإن 
وجدت اإلجابة؛ فقد قطعت نصف الطريق، إذا عرفت ما تحب فعله فمارسه بانتظام؛ لترى ما يمكن أن تصل إليه، ابحث 
عن تجارب جديدة، قد يجذبك شيء من أول وهلة. وأخيًرا اسأل من حولك عن األشياء التي يرون أنك ماهر فيها، وتستطيع 

القيام بها، فقد يالحظون شيًئ�ا قد يتحول إلى موهبة عظيمة إذا وجهت تركيزك إليه«.

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)تعرف - تقدر - تجيد - تقدم( - مرادف »تستطيع« : .......................           

)ب( كيف يساعدنا من حولنا في اكتشاف مواهبن�ا؟ .......................

)جـ( بم تنصح صديقك الذي يملك موهبًة ما؟ .......................
...........................................................................................................................................................................................................................................  

ثانًي�ا: )القصة القصيرة(: اقرأ، ثم أجب:
»أنا سمير، وهذا أخي حاتم، نحن توءمان، فطرنا هللا متشابهين في الشكل تماًما، ال ُتميز بينن�ا من أول وهلة، لكن لكل واحٍد 
ا موهبت�ه التي تختلف عن موهبة أخيه. ذات يوم قررنا أن تت�الحم الموهبت�ان، وأن نتشارك مًعا في عمل واحد، اقتصر دور  منَّ
أخي على الرسم، وترك لي مهمة التلوين، ثم شاركنا باللوحة التي كانت في قمة اإلبداع في المسابقة، وفزنا بالمركز األول؛ 

لذلك قررنا أن نتشارك مًعا في المرات المقبلة؛ ليكمل كلٌّ منا اآلخر«.

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)المهارة - التقدم - االبتكار - النجاح( - مرادف »اإلبداع« : .......................                

)ب(بم شارك كل من سمير وحاتم في اللوحة؟ .......................

)جـ( لماذا قرر سمير وحاتم التشارك في األعمال المقبلة؟.......................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ثالًثا: األساليب والتراكيب:
) أ ( أكمل بما هَو مطلوٌب بيَن القوسيِن:

)فاعٌل عالمُة رفعه الضمُة( َها.                                           – تساعُد ................................... أمَّ
)ب( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

)الذي - التي - اللذاِن - اللتاِن( - التلميذاِن ............................. يؤدياِن واجبهما يقدرهما المعلم.      
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)جـ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

)            ( - »يمارس الالعب كرة الطاولة«. كلمة »الالعب« اسم، وعالمته التنوين.                  

.............................................................................................................................................................................................................................................

رابًعا: التعبير الكتابي:
- اقرِأ السيرَة الذاتي�َة اآلتي�َة، ثمَّ أجْب عِن األسئلة:

»أنا أحمُد، ُولدُت عاَم 2010م في منطقِة الدقي بمحافظِة الجيزة، فرَح أبي وأمي كثيًرا بقُدومي؛ فقاَما بعمِل حفلٍة كبيرٍة لي. 
أبي يعمُل مديًرا، وأمي تعمُل مهندسًة. أذهُب كلَّ يوٍم إلى مدرسِتي، وأحبُّ الموادَّ الدراسيَة، وخاصًة مادَة الرياضياِت، ومْن 
هواياتي ممارسُة السباحِة ورياضُة التنس، وهناَك يوٌم لْن أنساُه مْن حياِتي، وهَو اليوُم الذي ُفْزُت فْيِه بالميداليِة الذهبي�ِة 
ا بهذا التكريِم. أحلُم أن أكوَن مهندًسا  على مستوى الجمهوريِة في رياضِة التنس، حيُث قاَم الوزيُر بتكريمي، وكنُت سعيًدا جدًّ

في المستقبِل، ولذلَك سوف أجتهُد في مذاكرتي؛ كْي أحقَق هذا الحلَم«.

) أ ( اسُم الشخصية: .................................................................................................................

)ب( هوايُتها: ................................................................................................................................

)جـ( يوٌم مميٌز في حياِة الشخصيِة: ......................................................................................

) د ( حلُمها: ..................................................................................................................................

خامًسا: اإلمالء:
- صوب ما تحته خط في الفقرة اآلتي�ة:

)خلق أللـه اإلنسان في أحسن تقويم: وفضله على كثيٍر من خلقه، ولكن كي يكون اإلنسان جمياًل بشكل كامل فال يكفي 
أن يتمتع بجمال الشكل الخارجي فقط، بل يجب أن يتمتع بجمال الروح؛ حيث إن جمال الروح يبقى إلى األبد، ولن تستطيع 
األيام أن تغيره، على عكس جمال الوجه الذي يزول كلما تقدم اإلنسان بلعمر. ويشمل جمال الروح: جمال الشخصية، 

والصفات، وحسن األخالق، ونقاء القلب(؟

: سادًسا: الخطُّ
ُر عْن أهميِة الوقِت. - اكتْب بخطِّ النسِخ جملًة تعبِّ

.....................................................................................................................................................................................................................................  
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English
5الصف      االبتدائى

أكتوبر  مقترح النماذج االسترشادية شهر 

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ العام الدراسى



الصف الخامس االبتدائى 1

1. Listen and complete: 
interesting – story – reading

Soha :  What are you .........................., Malak?
Malak :  I am reading “Jack and the Beanstalk”. It’s really .......................... .  
Soha :  Wow! It’s my favorite .......................... .

2. Read and match:

A B
1  The Red Sea lies on ...

2  They were very poor, ...

3  A: What’s your favorite food?

(       ) but they were happy.

(       ) B: It’s chocolate.

(       ) Egypt’s east coast.

3. Read and fill in the gaps with words from the list: 
(legumes – ingredient – digestive) 

 My grandpa grows chickpeas. Chickpeas are an important .......................... in many recipes. 
Chickpeas belong to a group of food called .......................... . Chickpeas are healthy food. They 
can keep your .......................... system working properly. We use chickpeas in delicious meals.

4. Read and fill in the gaps with words from the list: 
 Hedaya Malak is a very important Egyptian athlete. She started practicing taekwondo at 
the age of seven. She is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo 
Olympic Games in 2021. She won many awards. She really wants to win a gold medal.

A) Tick (True) or (False):                             FalseTrue

1  Hedaya Malak is a French athlete.                                                   (           )       (           )

2  Hedaya carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. (           )       (           )

B) Answer the following questions:

3  When did Hedaya start practicing taekwondo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4  What does Hedaya really want?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Punctuate the following sentences: 
1  let’s go to the club

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2  how were the sculptures made
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3

3

3

4

2

Model Exam 1 15



الصف الخامس االبتدائى 2

Model Exam 2 15

1. Listen and complete: 
good – squash – watching  

Laila : What are you ..........................?
Ola : An old .......................... match between Raneem El Weleily and Nour El Sherbini.
Laila : Raneem is very .......................... at playing squash.

2. Read and match:

A B
1  I walked to the park ...

2  I’m very good at football, ...

3  The sleeves are long ...

(       ) so I don’t get sunburned.

(       ) but I’m bad at playing handball.

(       ) and I played football.

3. Read and choose the correct answer:  

1  I would like (any – an – some) rice, please.

2  Noha has blue (belt – gloves – hat) on her two hands.

3  Chocolate isn’t a healthy food, but it’s OK if you eat (a lot – much – a little).

4. Read and re-arrange to make correct sentences:

1   children’s – Emissions – lungs – are – for – dangerous.

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2   are – What – greenhouses – used – for?

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3   a very – is – Egypt – beautiful – country.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Look and write a paragraph of 30 - 40 words:
“Food chain”

energy – producers – sun – consumers
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3

3

3

3



الصف الخامس االبتدائى 3

Model Exam 3 15

1. Listen and complete: 
playing – sports – karate 

Nour : What .......................... do you watch on TV?
Youssef : I love watching .......................... and kung fu. And you?
Nour : Sailing looks fun! 

2. Read and match:

A B
1  Vegetables and fruits are ...

2  Mangoes grow in Egypt.

3  A: Are there any carrots?

(       ) B: No, there aren’t any carrots.
(       )  We can make a lot of drinks and 

dishes with it.
(       ) healthy food.  

3. Read and re-arrange to make correct sentences:  

1  the – karate – What’s – color – of – your – suit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2  are – My scarfs – made – cotton – of.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3  Lower – The Nile – is – Egypt – Delta – in.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4  to – They – the library – went – to read – books. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Look and write a paragraph of 30 - 40 words:
“Squash”

favorite – court – racket – good
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Punctuate the following sentences:
1  where does libya lie on the map?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

2  hana and adel like sports. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3

3

3

3

3
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 15
درجة

الصف الخامس االبتدائى 1

 5
درجات

 أوًل : اخرت اإلجابة الصحيحة: 
1 القيمة المكاني�ة للرقم 6  فى العدد 3.162  هى  ...............  

4  جزء من ألف 3  جزء من مائة  2 جزء من عشرة  1  آحاد 

2  عند ضرب أى عدد غير الصفر فى 10، فإن قيمته ..........

4  غير ذلك 3  تظل ثابت�ة  2 تقل  1  تزداد 

3  الصيغة الممتدة للعدد 10.2   هى .......... + 10

0.02 4  20 3  0.2 2  2  1

 6.56        6.57  4

4  غير ذلك  =  3  < 2  >  1

5  العدد الذى ينتج من تقريب العدد  3.14  ألقرب عدد صحيح هو ........... 

3 4  3.1 3  3.4 2  4  1

 5
درجات

ثانًي�ا : أكمل ما يأىت: 
1  تقدير ناتج جمع  2.14 + 5.281  باستخدام التقريب ألقرب جزء من عشرة يساوى ...........

2 ناتج طرح 2.14 –  7.5   يساوى ...........    

3  تقدير ناتج جمع  2.9 + 3.01  باستخدام أعداد لها قيمة مميزة يساوى ........... 

4   3 أجزاء من عشرة و 4 أجزاء من مائة يساوى ...........

5  المتغير فى المعادلة  x  – 8 = 3 هو  ...........

ثالًثا: أجب عما يأىت:
 3

درجات
أوجد العامل المشترك األكبر للعددين 24 ، 30   1

 2
درجة

اشترى محمد 1.25 لتر من العصير، فإذا شرب منه 0.751  لتر،  فما كمية العصير المتبقية؟   2

نموذج )1(



 15
درجة

الصف الخامس االبتدائى 2

 5
درجات

أوًل : اخرت اإلجابة الصحيحة:  

1  المتغير فى المعادلة  y + 3.2 = 4.6  يعبر عن ........ العددين 3.2 ، 6.4      

4  خارج قسمة 3  حاصل ضرب  2 الفرق بين  1  مجموع 

1 يكون ..........   
10 2  العدد  9.513 مقرًبا ألقرب 

10 4  9 3  9.5 2  9.51  1

3  5 أجزاء من ألف + 3 أجزاء من ألف  =............. أجزاء من ألف.   
8 4  0.008 3  80 2  0.08  1

4  العدد الذى عوامله األولية 2  ، 5  ، 7  هو ..........    
752 4  75 3  70 2  14  1

5  ناتج طرح   7.91 -  15.8  هو ..........    
19.7 4  8.89 3  8.11 2  7.89  1

 5
درجات

ثانًي�ا : أكمل ما يأىت: 

1 الجملة الرياضية    b + 2.8 = 3.2  تعبر عن ..........

2  المضاعف المشترك األصغر بين العددين 4  ، 6   هو  ..........

 5.98 ×  1
10   =  .......... 3

4 العدد الذى صيغته الممتدة  0.02 +  0.3 +  8    يساوى  ..........

5 القيمة المكاني�ة للرقم  7  فى العدد  82.735 هى ..........

 3
درجات

ثالًثا: اقرأ ثم أجب: 
4.37  كم، وجرى يوم الثالثاء       3.32 كم ، وجرى يوم اإلثنين  1  مارس خالد رياضة الجرى، فإذا جرى يوم األحد  

 4.895كم، أوجد المسافة التى جراها خالد فى األيام الثالثة.    

 2
درجة

اكتب عوامل العدد 32    2

نموذج )2(



 15
درجة

الصف الخامس االبتدائى 3

 5
درجات

أوًل : اخرت اإلجابة الصحيحة:  
1  إذا كان مجموع ما مع محمد وسعيد 50 جنيًها، فإذا كان ما مع سعيد 18.25  جنيًها. فإن المعادلة التى تعبر عما مع محمد 

هى   .............

 18.25 + 50 = a 4  50 + a = 18.5 3  a + 18.25 = 50 2  a - 18.25 = 50  1

5.46 =  5 +  .............  2
0.046 4  4.6 3  0.46 2  46  1

1  هو  3.249     
1000 3  العدد الذى ينتج من تقريب العدد ............. ألقرب 

3.2495 4  3.2498 3  3.2491 2  3.2481  1

4    اشترت سارة 11.21 كيلو جراًما من السكر، فإذا استخدمت 3.25 كيلو جرامات فى عمل المشروبات، فإن 

العملية الحسابي�ة المستخدمة لحساب كمية السكر المتبقية هى .............
4 القسمة 3 الضرب  2 الطرح  1  الجمع 

5   العدد ............. من مضاعفات العدد 6
81 4  18 3  61 2  16  1

 5
درجات

ثانًي�ا : أكمل ما يأىت: 

1  المتغير فى المعادلة: y + 4.7 = 6.28 يعبر عن .......................... العددين 4.7  ،  6.28

2   م . م . أ للعددين  4  ، 6 هو  .............

3 قيمة المتغير   فى المعادلة    x + 1.5 = 1.68    تساوى  .............

4 أول 3   مضاعفات للعدد  2   غير الصفر هى .............

5 العدد األولى الذى مجموع عوامله 6   هو  .............   

ثالًثا: أجب عما يلى: 

 3
درجات

1  أوجد )ع . م . أ( ، )م . م . أ( للعددين 10 ، 12 . 

 2
درجة

2  إذا كان ثمن 10   كشاكيل  145  جنيًها، فإذا كانت الكشاكيل من نفس النوع أوجد ثمن الكشكول الواحد. 

نموذج )3(



الســطعم
4الصف      االبتدائى

أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١نماذج إجابات شهرى 

5

مقترح النماذج االسترشادية لشهر أكتوبر 

العام الدراسى  2022 - 2023



الصف الخامس االبتدائى 1

السؤال األول: ) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة:
 1 كل مما يلى من االحتي�اجات األساسية للنب�ات ليصنع غذاءه ما عدا ........... 

) د ( غاز ثاىن أكسيد الكربون )جـ( غاز األكسجني  )ب( ضوء الشمس  ) أ ( الماء 
 2  انتقال الطاقة من كائن ىح إىل كائن ىح آخر يعرب عن  ................... 

) د ( السلسلة الغذائي�ة )جـ( عملية النتح  )ب( عملية البن�اء الضوىئ  ) أ ( عملية التكاثر 
 3 تعترب .............. املستوى األخري ىف السلسلة الغذائي�ة. 

) د ( آكالت العشب  )جـ( الكائن�ات املحللة  )ب( الكائن�ات املستهلكة  ) أ ( الكائن�ات املنتجة 
 4 تنقل ........... الماء واملعادن من اجلذر إىل جميع أجزاء النب�ات.

) د ( البذور )جـ( أوعية اللحاء  )ب( أوعية اخلشب  ) أ ( األوراق 

)ب( اذكر أهمية الكائن�ات املحللة ىف النظام البيىئ.

..................................................................................................................................................................................

السؤال الثاىن: ) أ ( أكمل العبارات اآلتي�ة باستخدام الكلمات بني األقواس:
)الكلوروفيل – اجلذر(   1 يعترب ............. ىف النب�ات هو املسئول عن اللون األخضر املمزي للنب�ات. 

)األسماك – الطحالب اخلضراء(  2  تعترب ............... من الكائن�ات املنتجة. 

)املدادة – املتسلقة(  3  تعترب ساق نب�ات العنب من السيقان ................... . 

)الصنوبر - املوز (  4    أوراق نب�ات ................... صغرية  تشبه اإلبر. 

)ب( كون سلسلة غذائي�ة من الكائن�ات احلية التالية )أرنب - عشب - ثعلب(.

..................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: ) أ ( ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة: 
)......(  1 يتكون النظام البيىئ من كائن�ات حية فقط. 

)......(  2 تنتقل بذور الهندباء عن طريق الرياح. 

)......( ا.   3 يتغذى اجلراد على العشب؛ لذلك يعترب مستهلًكا ثانويًّ

)......(  4 ال حيتاج النب�ات إىل ضوء الشمس ىف عملية البن�اء الضوىئ. 

)ب( ماذا حيدث عند وضع نب�ات أخضر ىف مكان مظلم لفرتة من الزمن؟

..................................................................................................................................................................................

االختبار )1(  15
درجة



الصف الخامس االبتدائى 2

السؤال األول: ) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة:
 1 من أمثلة الكائن�ات املنتجة ...........

) د ( »ب ، جـ« مًعا  )جـ( اجلرجري  )ب( الصبار  ) أ ( الفار 
 2  تنتقل بذور  ................... عن طريق الرياح. 

) د ( ااُلرقطيون )جـ( القيقب  )ب( الطماطم  ) أ ( جوز الهند 
 3 ينقل .............  الغذاء من األوراق إىل باىق أجزاء النب�ات.

) د ( اخلشب )جـ( الثمرة  )ب( اللحاء  ) أ ( الزهرة 
 4 املصدر الرئيىس للطاقة على سطح األرض ...............

) د ( الماء )جـ( الشمس  )ب( الكائن�ات املحللة  ) أ ( النب�اتات اخلضراء 

)ب( عرف الكائن�ات املحللة.
..................................................................................................................................................................................

السؤال الثاىن: ) أ ( أكمل العبارات اآلتي�ة باستخدام الكلمات بني األقواس:
)املنتجة – املحللة(   1 تعترب الفطريات من الكائن�ات ............. 

)البذرة - الزهرة(  2 تعترب .................. هى العضو املسئول عن التكاثر ىف أغلب النب�اتات. 

)احليوان - الماء(  3  من أمثلة الكائن�ات احلية املوجودة ىف النظام البيىئ .......... 

)املفرتس – الفريسة(  4  يهاجم األسد الغزالة؛ لذلك تعترب الغزالة ................. 

)ب( اذكر وظيفة اجلذور ىف النب�ات.
..................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: ) أ ( ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة: 
)......(  1  تنمو البذور  إىل نب�ات جديد إذا توافرت لها العوامل املناسبة لإلنب�ات. 

)......(  2 تتكون السلسلة الغذائي�ة من كائن�ات مستهلكة ومحللة فقط. 

)......(  3 تمتص النب�اتات الماء واملعادن من الرتبة عن طريق الساق. 

)......(  4 يصنع النب�ات  غذاءه من خالل عملية النتح. 

)ب(  الشكل املقابل يوضح وجود فتحات ىف أوراق النب�ات:
-  تعرف هذه الفتحات باسم ................ وتسمح بدخول ................ إىل أوراق النب�ات. 

االختبار )2(  15
درجة



الصف الخامس االبتدائى 3

السؤال األول: ) أ ( أكمل العبارات اآلتي�ة باستخدام الكلمات بني األقواس:

)النب�اتات اخلضراء – الفطريات(   1 تعترب  ............. أول مستوى ىف السلسلة الغذائي�ة. 

)حرارية - كيميائي�ة(  2 تتحول الطاقة الضوئي�ة للشمس إىل طاقة .............. عند قيام النب�ات بعملية البن�اء الضوىئ. 

)تصنع غذاءها بنفسها – تتغذى على كائن ىح آخر(  3 تعترب احلشرات كائن�ات مستهلكة؛ ألنها  .......... 

)امتصاص الماء واملعادن من الرتبة – امتصاص ضوء الشمس(  4 من وظائف جذور النب�ات................. 

)ب( صنف الكائن�ات احلية اآلتي�ة إىل كائن�ات منتجة وكائن�ات مستهلكة وكائن�ات محللة.

)نب�ات الفول - فطر عفن اخلزب - النسر - نب�ات التفاح - سمك الساملون - األرنب(.

السؤال الثاىن:)أ( ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة: 

).......(  1 الثعبان والثعلب من الكائن�ات املفرتسة. 

).......(  2 ختتلف طريقة انتقال البذور من مكان إىل آخر على حسب تركيبها وشكلها. 

).......(  3 تأكل الصقور بعض الكائن�ات احلية مثل الثعابني واألسماك لتحصل منها على األكسجني. 

).......(  4 يعترب ثاىن أكسيد الكربون من نواجت عملية البن�اء الضوىئ. 

)ب( اذكر وظيفة األوراق ىف النب�ات.

..................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: ) أ ( ختري من العمود )ب( ما ين�اسب العمود )أ(:

العمود )ب(العمود )أ(

)......( كائن�ات حية تصنع غذاءها بنفسها. 1 أوعية اللحاء

)......( أوعية تنقل الغذاء من األوراق إىل أجزاء النب�ات األخرى. 2 أوعية اخلشب

)......( أوعية تنقل الدم الغىن باألكسجني من القلب إىل باىق أعضاء اجلسم. 3 الشرايني

)......( أوعية تنقل الماء واملعادن من اجلذور  إىل باىق أجزاء النب�ات. 4 الكائن�ات املنتجة

 )ب(  زوائــد تشــبه الشــعر توجد علــى جذور النب�اتات وتزيــد من امتصــاص النب�ات للماء واملعــادن املوجــودة ىف الرتبة.

ما اسم هذه الزوائد؟

..................................................................................................................................................................................

االختبار )3(  15
درجة



٤٥

أكتوبر  مقترح النماذج االسترشادية لشهر 

٢٠٢٢-٢٠٢٣ العام الدراسى



الصف الخامس االبتدائى٢

نمــــوذج )١(

السؤال األول 

)  ا  ( أمامك خريطة صماء ملصر ، اكتب مدلول األرقام التالية: 

 1  يشري رقم ) 1( إىل ممر مالىح ...................................... .

 2  يشري رقم ) 2( إىل مدار  ............................................... .

 3  يشري رقم )3( إىل البحر ............................................... .

)ب( بم تفسر..؟ أهمية خطوط الطول.
................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

- اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:

 )                  (  1  اهتم ملوك عصر الدولة القديمة بتشيي�د أهرامات ضخمة. 
 )                  (  2  تتعامد الشمس على مدار اجلدى ىف فصل الشتاء.      

 )                  (  3  ينقسم سطح مصر إىل ثالث وحدات تضاريسية.                

 )                  (  4   تعد املحميات الطبيعية مزارات سياحية.                 

 )                  (  5  االنفجار الربكاىن من العوامل البشرية حلدوث التغري املناىخ.        

السؤال الثالث

- اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

 1  تفيد دوائر العرض ىف معرفة ...................................... .  ) الوقت - املناخ - التضاريس - اليوم(

�ا حبفر قناة السويس؟ ............................. .   2  أى من املدن املصرية التالية تأثرت إجيابيًّ

)بورسعيد – القاهرة- مطروح- الغردقة(  

)اجلبال – الهضاب – التالل – السهول(   3  عاش املصرى القديم ىف بدايه حياته فوق...................................... . 

)الصيف – اخلريف – الشتاء – الربيع(  4  تتساقط الثلوج على اجلبال العالية مثل جبل كاترين ىف فصل ................ . 

 5  أى من املحميات املصرية اآلتي�ة تعد املحطة األوىل لرحلة الطيور املهاجرة من أوربا وآسيا؟ ................ . 

)الزرانيق – رأس محمد- أشتوم اجلميل – نبق(  

۰ ۱۰۰ ۲۰۰
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نمــــوذج )٢(

الصف الخامس االبتدائى٣

السؤال األول 

)  ا  ( أمامك خريطة صماء ملصر ، اكتب مدلول األرقام عليها: 

 1  محمية ...................................... .

 2 فرع ............................................ .

 3  هضبة ...................................... .

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على...؟ هبوب رياح اخلماسني على مصر ىف فصل الربيع.
................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

- ضع عالمة )  ✓ (  أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ✗  ( أمام العبارة غري الصحيحة:

)                  (  1 تعرف االختالفات والتحوالت ىف األحوال املناخية بالتنوع البيولوىج . 
)                  (  2 لكوكب األرض دورتان؛ دورة يومية حول محورها؛ وأخرى سنوية حول الشمس. 

)                  (  3 الكافور من النب�اتات المائي�ة الىت تنمو بمصر. 

 )                  (  4 ساعد تنوع الصخور ىف مصر القديمة على قيام املعابد وحنت التماثي�ل .  

)                  (  5 املوقع الفلكى هو املوقع بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض. 

السؤال الثالث

-  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:
 1  أى من العوامل التالية ساعد على احلفاظ على اآلثار املصرية القديمة؟ ...................................... .

                                   ) نهر الني�ل - جيش قوى – تنوع املحاصيل – مناخ مصر(
 2 يقع البحر األحمر ىف مصر جهة ...................................... .  )الشمال- اجلنوب - الشرق – الغرب(

 3 إذا أردت مشاهدة أشجار اجلمزي يمكنك الذهاب إىل محافظة ...................................... .
                                             ) الفيوم – شمال سين�اء – جنوب سين�اء – مطروح(

 4 تتشابه كل من خطوط الطول ودوائر العرض ىف أنها تستخدم ىف حتديد .................. . 
) املناخ – الوقت - املوقع - السطح(  

 5 تصل مياه نهر الني�ل إىل منخفض الفيوم عن طريق ترعة .................. . 

) اإلسماعيلية- املريوطية – حبر يوسف- حبر قزوين(  

۰ ۱۰۰ ۲۰۰
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نمــــوذج )٣(  15
درجة

الصف الخامس االبتدائى٤

السؤال األول 

)  ا  ( أمامك خريطة صماء ملصر ، اكتب مدلول األرقام التالية: 

 1  جبل ........................................ .

 2  محمية ...................................... . 

 3  هضبة ...................................... .

)ب( اذكر: اثنني من العوامل املؤثرة ىف املناخ.
................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

- أكمل العبارات اآلتي�ة بما ين�اسبها من كلمات مما بني القوسني:

)وادى العالىق - االستواء - نهر عطربة - الهضاب - البحر - جرينتش - وادى العريش( 

 1  عاش املصرى القديم ىف بداية حياته فوق ......................................................... .

 2  من روافد نهر الني�ل ىف منطقة إثيوبي�ا ................................................................ .    

 3  يعرف خط الطول الرئيىس خبط ....................................................................... .

 4  من األودية اجلافة الىت تقع ىف الصحراء الشرقية .............................................. .

 5   زيادة نسبة التغري املناىخ تؤدى إىل ارتفاع منسوب مياه .................................... .

السؤال الثالث

- اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:

)                  (  1 تقع معظم أراىض الدولة املصرية ضمن إقليم البحر املتوسط . 
)                  (  2 تفيد دوائر العرض ىف حساب الوقت بني مدينتني. 

)                  (  3 حتلية مياه البحر من الوسائل الىت اختذتها مصر ملواجهة التغريات املناخية. 

 )                  (  4 اهتم ملوك الدولة الوسطى خبوض العديد من املعارك احلربي�ة .  

)                  (  5 استخدم املصريون القدماء النب�اتات الطبيعية ىف عالج بعض األمراض. 

۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ٢
3

١




